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Hvad er Turtjenesten? 
Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 
 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hoved-
stadens dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 
 
Vi glæder os til at møde dig. 

 
Sådan foregår en tur 
Dagen før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde Kors 
Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret evt. 
praktiske spørgsmål. 
 
På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i mini-
busser. Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 
Sådan tilmelder du dig ture 
Programmet er delt i to dele 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi 
opdelt programmet i to dele. 
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i april 
og maj plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 10.00-14.00 på telefon: 41 96 11 
14. Indtal kun en besked med navn og telefonnummer, så ringer 

vi tilbage. 
 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 
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Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i juni og 
juli plus tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 9. maj 2018, kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 14 
 
Efter tilmeldingsdagene kan du tilmelde dig ture alle hverdage  
kl. 9.00–12.00 på telefon 41 27 39 97.  
 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms.  

Læg dit navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
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Praktisk information 
 

Gangbesværede   = **               = * 
Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 
Ture markeret med ** er ikke egnede for kørestolsbrugere. 
 
Pris 

Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet, er det tidspunkt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 

Bestillingsliste 
På næste side kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

  Program 1. del    

VS18-13 6. april Havnebussen og evt. 

forhallen i Operahuset 

   

VS18-14 16. april Aftenspisning 

Cassandra i Tåstrup 

   

VS18-15 20. april Det vestlige Sjælland    

VS18-16 30. april Radiomuseet i Ringsted    

VS18-17 4. maj Toksværd plantecenter    

VS18-18 14. maj Tulipaner på Gavnø    

VS18-

19** 

16.-18. maj Miniferie med 2 

overnatninger 

   

VS18-

20** 

28. maj Sejltur med MS 

Friheden 

   

  Program 2. del    

VS18-21 1. juni Aftenspisning i 

Brøndby havn 

   

VS18-22 11. juni Bakken    

VS18-23 15. juni Sandskulpturer i 

Hundested 

   

VS18-

24** 

25. juni Plukke jordbær    

VS18-25 29. juni Køge og omegn    

VS18-26 9. juli Karrebæksminde/Enø    

VS18-27 13. juli Ud i sommerlandet    
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Første del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i april og maj 

2018, og du kan tilmelde dig til: 

 

 2 x tur og 
 3 x tur på venteliste 

 

 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 14. marts 2018 
kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS18-13 
Havnebussen og evt. forhallen i Operahuset  
Fredag d. 6. april kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører ind og tager en tur med havnebussen, hvorfra vi ser 
København fra vandsiden. Der er mulighed for at stå af undervejs og gå 
ind og se forhallen i Operahuset. Bagefter fortsætter vi med 
havnebussen.  
Vi finder selvfølgelig også et sted hvor frokosten skal nydes. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til busbillet, frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. VS18-14 
Aftenspisning Cassandra i Tåstrup  
Mandag d. 16. april kl. 16.30 – 20.30 
 
Vi kører en lille tur hvorefter vi indtager vores aftensmad på Cassandra 
i Tåstrup. Et dejligt og hyggeligt sted. Vi spiser og hygger inden vi igen 
vender hjemad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-15 
Det Vestlige Sjælland 
Fredag d. 20. april kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi skal en tur til Vestsjælland og se den skønne natur. Frokosten spiser 
vi på Skipperkroen i Mullerup Havn. Turen hjem går igen gennem det 
smukke landskab. Vi gør holdt undervejs hvor der kan blive tid til en 
kaffe eller en is.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
 
 
Tur nr. VS18-16 
Radiomuseet i Ringsted  
Mandag d. 30. april kl. 10.00 – 17.30 
 
Så går turen til Ringsted gennem det smukke land. Vi skal besøge 
Radiomuseet i Ringsted, et sted med gamle radioer, fjernsyn m.m. 
Frokosten spiser vi selvfølgelig på Rådhuskroen. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré, rundvisning, kaffe og 
kage 100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-17 
Toksværd plantecenter  
Fredag d. 4. maj kl. 10.00 – 17.00 
 
Så er tiden kommet til indkøb af lidt forårs- og tidlige sommerblomster. 
Vi kører til Toksværd plantecenter. Frokosten indtager vi i Bilka i 
Næstved. Turen går hjem gennem det smukke landskab. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Tur nr. VS18-18 

Tulipaner på Gavnø 
Mandag d. 14. maj kl. 10.00 – 17.00 
 
Gavnø Slot er altid et besøg værd. Vi skal ned og kigge på alle de 
smukke tulipaner som forhåbentlig blomstrer i den smukke have, og så 
finder vi selvfølgelig også et dejligt sted at spise frokost. 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + entré 125 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-19**    
Miniferie med 2 overnatninger 
Onsdag d. 16. maj kl. 9.00 – fredag d. 18. maj kl. 18.00 
 
Vi starter opsamling kl. 9.00 og kører mod Fyn. Vi spiser frokost på 
Centralcafeen i Nyborg. Derefter kører vi til Kerteminde hvor vi 
eventuelt nyder eftermiddagskaffen og hilser på Amanda. Så går turen 
til vores overnatningssted, Næsbylund kro, hvor vi indkvarteres i 

enkeltværelser med eget bad og toilet. Her slapper vi af eller hvad vi 
nu finder på indtil aftensmaden. 
 
Dag 2 starter med morgenmad kl. 8. Derefter kører vi ud for at 
udforske Nordfyn. Frokosten spiser vi på Rest. Carlslund, 
evt. æggekage. Derefter tager vi en sejltur på Odense å. 
 
Dag 3 kører vi kl. 9.30 (efter morgenmad) for at tage i 
Basar Odense. Derefter kører vi mod Korsør, hvor vi spiser frokost på 
Rest. Laguna 
Vi forventer at være hjemme senest kl. 18.00 

Turens pris 2.300 kr. hvilket dækker transport, hotel 
(eneværelse) og alle måltider. 
Husk også penge til drikkevarer. 
Opskrivning sker til venteliste.  
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Tur nr. VS18-20**   
Sejltur med MS Friheden 
Mandag d. 28. maj kl. 10.00 – 17.00 
 
M/S Friheden er et hyggeligt skib som vi skal ud at sejle med. Du skal 
bare læne dig tilbage og nyde turens mange sceneskift. På vej til 
Karrebæksminde sejler vi bl.a. forbi Karrebæk Kirke med den smukke 
mølle og Gavnø Slot. Efter et kort ophold ved fiskehandleren på Enø 

returnerer vi til Næstved. 
Frokosten indtages ombord på båden. 
Turens pris 240 kr. (Tur 50 kr + 190 kr for sejlads + 2 stk 
smørrebrød) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i juni og juli 

2018, og du kan tilmelde dig til: 

 

 2 x tur og 
 3 x tur på venteliste 

 
Tilmelding: 

Onsdag den 9. maj 2018 

kl. 10.00-14.00 
Telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS18-21 
Aftenspisning i Brøndby havn 
Fredag d. 1. juni kl. 16.30 - 20.30 
 
Sommeren tager sit indtog og vi kører en aftentur og ender i Brøndby 
Havn, hvor vi indtager et dejligt aftensmåltid. Vi hygger os inden vi 
igen vender næsen hjemad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VS18-22 
Bakken 
Mandag d. 11. juni kl. 10.00 – 16.30 
 
Så er det tid til en Bakkentur. Vi skal ud at mærke stemningen og 
samtidig spise en god frokost. Vi skal selvfølgelig også rundt og kigge 
lidt. 
Turens pris 50kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-23 
Sandskulpturer i Hundested  
Fredag d. 15. juni kl.10.00 – 16.30 
 
Vi skal til Hundested hvor vi skal se de flotte sandskulpterer. Frokosten 
satser vi på at indtage på Asserbo Golfklub. Det kan være der bliver tid  
til at kigge ind i glaspusteriet eller nyde en is inden turen går hjemad. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 

 
 
 

Tur nr. VS18-24**    
Plukke jordbær           

Mandag d. 25. juni kl. 10.00 – 16.30 
 
Jordbærsæsonen skulle gerne være over os, så vi skal ud at finde et 
sted med dejlige jordbær. Vi skal jo også spise frokost og til dette 
finder vi et dejligt sted. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-25 
Køge og omegn  
Fredag d. 29. juni kl.10.00 – 16.30 
 
Vi kører sydpå ned til det dejlige Køge og omegn. Her er en skøn natur 
som vi skal udforske og nyde, forhåbentlig i dejligt vejr. Men glem ikke 
frokosten, den regner vi med at nyde på rest. Jenners Dockside på 
Køge havn, og mættet af mad og indtryk vender vi næsen hjemad.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. VS18-26 
Karrebæksminde/Enø  
Mandag d. 9. juli kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører gennem det sommerklædte landskab til Karrebæksminde, hvor 
vi spiser frokost på Kanalkroen inden vi kigger nærmere på Enø. Vi 
slutter nok af med en is hos bageren inden turen går hjemad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. VS18-27 
Ud i sommerlandet 
Fredag d. 13. juli kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi kører ud i sommerlandet og finder et dejligt sted hvor vi spiser 
frokost. Bagefter får vi os måske en kop eftermiddagskaffe eller en is, 

hvis vejret er til det. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

 


